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A július hosszúságú augusztus
Mindössze két egymást követő hónap van, mely azonos hosszúságú – július és augusztus. A triviálisabb megközelítés miatt ez azért van, hogy könnyebben tudjuk
számolni a kézfejünk bütykein a hónapokat, de a valós ok egy államférfiúi hiúságban keresendő. A hónap Augustus császár tiszteletére kapta az augusztus nevet,
és azért lett 31 napos hónap, mert állítólag Augustus nem akart lemaradni elődjétől,
Julius Caesartól, hiszen a róla elnevezett hónap is 31 napot számlál...
Őseink e hónapot Aranyasszony, Bőség havának nevezték. A régi parasztkalendáriumok szerint augusztus 11-én fejeződnek a „kutya napok”. Az elnevezés szintén a rómaiaktól ered, akik azt hitték, hogy a nyár közepén jellemző szélsőségesen magas hőmérsékletű időszak kialakulását az okozza, hogy a Szíriusz (Kutya csillag) – mely 1000-2000
évvel ezelőtt a legmelegebb nyári napokon a Nappal közel egy időben kelt – hozzáadja
hőjét a Napéhoz. Valószínűleg innen ered a „kutya meleg” szólásunk.
Augusztus első napja amellett, hogy a forint születésnapja, Vasas Szent Péter ünnepe
is. Ezen a napon szabadult meg bilincseitől a Heródes börtönében láncra vert Péter.
Mivel augusztus elseje balszerencsés nap, ezért nem jó ómen ezen a napon házasságot
kötni. A Mura vidékén a szőlőtermelőknek dologtiltó nap volt, mert azt feltételezték, a szőlőszemek leperegnek a fürtről. Augusztus 10-e Szent Lőrinc napja, ha ilyenkor szép idő
van, hosszú lesz az ősz, és jó gyümölcstermés várható. Sokak szerint e naptól már nem
ízletes a dinnye, mert Lőrinc belepisilt… Valójában ekkorra csak a korán leszedett din�nyék válnak túléretté, a dinnyeszezon a másik Lőrinc napon, szeptember 5-én ér véget.
Nagyboldogasszony napján, augusztus 15-én Mária mennybemenetelére emlékezik
a keresztény egyház. Ezzel a nappal a korábbiakban már többször behatóan foglalkoztunk, így most erről csak annyit, hogy ha Nagyboldogasszony napján szépen süt a nap,
kiváló minőségű bor lesz abban az évben.
20-án ünnepeljük Szent István napját, a népi jó tanács szerint ezt követően már nem
tanácsos szabadban fürödni, mert feltételezik, hogy a szarvasok belevizelnek a vizekbe,
és a vízi szellemeket sem szabad megzavarni.
Augusztus 24-e Bertalan apostol napja, amit sokan őszkezdő napnak tartanak, ugyanis amilyen ennek a napnak az időjárása, olyan lesz az őszi időjárás. Reméljük Bertalan
apostol kellemes idővel érkezik!
Szép augusztust mindenkinek!
Pataki Gábor

2011. AUGUSZTUS 20. – Falunap

Meghívó

Ünnepi program

Szeretettel meghívjuk a

Helyszín: Vértes László park

XIX. Szőlősi Mesterkezek kiállítás

(Vértes László út - Múzeum út)

9.00
10.00
		
		
		

Ünnepi szentmise, kenyérszentelés a templomban
Kerékpárverseny – minden korosztály jelentkezését várjuk!
Nevezés: 9.00 órától a múzeum parkolójában
Rajt: Vértes László utca – cél: a múzeum parkolója
(Sisak viselése kötelező!)

16.00 órától:
		
„Virgonckodó” – játszóház, nagyméretű, ügyességi
		 és logikai fajátékok; bohócok, lufi hajtogatás
		„Habfürdő” – a tatabányai tűzoltóság támogatásával a gyerekeknek
		 Íjászbemutató- és verseny
		 Honi Faesztergályos Egyesület – kiállítás és vásár
A VSE Mazsorett Szakosztályának fellépése
		 A kerékpárverseny eredményhirdetése
A „Tiszta udvar, virágos ház” pályázat eredményhirdetése
A „Vértesszőlős díszpolgára” cím
		 és a „Vértesszőlősért emlékplakett” átadása
		Meglepetés Sztár vendég
		 A tatai Country Dancers tánckar fellépése
		 Bál a ZÁBRÁCZKY zenekar közreműködésével
Tűzijáték
Diszkó hajnalig
A főzni kívánóknak a tűzifát idén is biztosítjuk!
A rendezvénysátorban büfé üzemel!
Szeretettel várunk minden érdeklődőt!
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

Vértesszőlős község Önkormányzata
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ünnepélyes megnyitójára.

Időpont: 2011. augusztus 18. 17.00 óra
Helyszín: Művelődési Ház, Tanács u. 79.
A kiállítás megtekinthető: augusztus 18–31-ig
nyitva tartási időben (hétfő–péntek: 15.00–19.00 óra)
Hörömpöli Tiborné
kulturális szervező

Bemutatkozik falunk új jegyzője
Engedjék meg, hogy röviden bemutatkozzam. Dr. Lázár Gabriella vagyok, Tatán élek. A Képviselő-testület 2011. június 1-jétől határozatlan
időre nevezett ki Vértesszőlős község jegyzőjévé.
Az érettségi vizsgát követően, 1991. ősze óta
dolgozom
folyamatosan
a közigazgatásban. Pályámat a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal – akkori – Jogi
Osztályán ügykezelőként
kezdtem, majd dolgoztam
városi polgármesteri hivatalban különböző területeken, illetve az APEH-nél is. Az elmúlt
tíz évben Dunaalmás község jegyzőjeként mélyíthettem el szakmai ta-

pasztalataimat. Pályafutásom során
így a közigazgatási munka minden
fázisát, folyamatát magam is közvetlenül tapasztalhattam meg, miközben
elméleti síkon is rendszeresen képeztem magam. Mérlegképes könyvelői
képesítést szereztem, diplomáztam az államigazgatási főiskolán és a Pécsi
Tudományegyetem Államés Jogtudományi Karán,
majd letettem a jogi szakvizsgákat is.
Az eddig megszerzett
elméleti és gyakorlati tudásomat,
tapasztalataimat Vértesszőlős község
jegyzőjeként
szeretném
hasznosítani. A hatáskörömbe tartozó ügyekben – kollégáimmal együtt
– készséggel állok rendelkezésükre.
3

Tájékoztató az avar és kerti hulladék
égetésére vonatkozó szabályokról
Mivel több esetben érkezett lakossági bejelentés avar, kerti, illetve egyéb
hulladék égetésével kapcsolatban,
az alábbiakban szeretném Önöket tájékoztatni a vonatkozó jogszabályok
rendelkezéseiről.
A levegő védelméről szóló 306/2010.
(XII. 23.) Kormányrendelet 27. paragrafusa kimondja, hogy a hulladék nyílt
téri, vagy a hulladékok égetésének
feltételeit rögzítő jogszabályban
foglaltaknak nem megfelelő berendezésben történő égetése,
– a háztartásban keletkező
papírhulladék és veszélyesnek nem minősülő, kezeletlen
fahulladék háztartási berendezésben történő égetése kivételével – tilos. Nyílt téri hulladékégetésnek minősül,
ha a hulladék – az elemi kár kivételével

– bármilyen okból kigyullad. Lábon álló
növényzet, tarló és növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett
hulladék nyílt téri égetése tilos.
A szabályok megszegőjével szemben
levegőtisztaság-védelmi bírságot kell kiszabni. Az eljárásra Tatabánya Megyei
Jogú Város Jegyzője (2800 Tatabánya,
Fő tér 6.) rendelkezik hatáskörrel. A kerti
hulladék és avar égetésére vonatkozó tilalom megszegőjével szemben
tehát az eljárás megindítását nem a
vértesszőlősi polgármesteri hivatalban, hanem Tatabánya Megyei Jogú Város Jegyzőjénél
kell kezdeményezni.
Kérem, hogy a fenti jogszabályban foglaltakat betartani szíveskedjenek.
Dr. Lázár Gabriella
jegyző

Újjászerveződött a Polgárőrség!
2011. június 25-én tartotta alakuló közgyűlését az új Vértesszőlős Polgárőr
Egyesület 24 fővel.
Az egyesület elnöke: Kucsera János. Elnökhelyettese: Németh István. Titkára:
Laczó Sándor. Székhelye: Vértesszőlős,
Tanács u. 59. Működési területe Vértesszőlős közigazgatási területe. Fogadóóráit minden héten hétfőn 16.00–18.00
óráig tartja Vértesszőlős, Tanács u. 59.
sz. alatt. Várjuk az érdeklődőket, a Polgárőr Egyesülettel együttműködőket,
támogatókat, a régi tagokat és új további belépőkre is számítunk.
Németh István
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Az ingatlanok előtti
közterületek ápolásáról
A Hírmondó hasábjain már több ízben tájékoztattuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Vértesszőlős Község Önkormányzatának képviselő-testülete
által alkotott, a közterületek használatáról szóló 11/2009. (IX. 11.) sz.
rendelet 11. paragrafusa alapján szabálysértést követ el és 30 000 forintig terjedő pénzbírsággal sújtható az
ingatlan tulajdonosa, ha az ingatlana
előtti járdaszakasz (járda hiányában
egy méter széles területsáv, illetőleg,
ha a járda mellett zöldsáv is van, az
úttestig terjedő teljes terület), illetve a
járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai tisztán tartásáról (hó
és jégmentesítéséről), a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó
anyagok és más hulladékok eltávolításáról, valamint a megjelölt területen
a zöldfelület karbantartásáról (fűnyírás, gyommentesítés, növényzet karbantartása) nem, vagy nem megfelelően gondoskodik.
A rendezett településkép fenntartása
érdekében az önkormányzat mindig is
kiemelt figyelmet fordított a legforgalmasabb közterületek karbantartására.
Ennek érdekében a Valusek utca és
tavaly óta a felújított Múzeum, Petőfi
és Arany utcák e kiemelt elbírálás alá
esnek.
Sajnos ezt több lakos is úgy értelmezi, hogy az önkormányzat elvégzi helyettük a fenti rendeletben előírt
kötelezettségeiket. Célunk azonban
elsősorban az, hogy a forgalmas közterületek egyes ingatlan tulajdonosok
mulasztása miatt ne kerüljenek elha-

nyagolt állapotba, ezért került sor többször is önkormányzati beavatkozásra.
A községnek e munkákra nincsen
forrása, ezért a Képviselő testület fontolóra fogja venni a kommunális adó
bevezetését az idei év végén, amen�nyiben a lakosság jelentős része többszöri felszólítás ellenére sem végzi el
ezeket a feladatokat.
Kérjük, hogy az említett utcákban is
a Tisztelt Lakosság a rendszeres fűnyírásról az önkormányzati beavatkozást és az esetleges szabálysértési eljárást megelőzve gondoskodni
szíveskedjen!
Dr. Nagy Sándor
polgármester
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A képviselő-testület 2011. június 23-án megtartott
ülésének napirendjei, illetve döntései
1. A körzeti megbízott beszámolója az előző évi munkáról
A képviselő-testület a körzeti megbízott és a tatabányai rendőrkapitány, Dr. Forrai Zsolt
beszámolóját elfogadta.
2. Beszámoló az Általános Iskola előző tanévi munkájáról
A képviselő-testület az Általános Iskola előző tanévi munkájáról készült beszámolót elfogadta.
3. A közoktatási intézmények létszámelemzése, csoportlétszámok, pedagógus létszám
megállapítása		
A képviselő-testület az Általános Iskolában a 2011/2012. tanévre a pedagógus létszámot
nem kívánta megváltoztatni. Az iskola továbbra is 8 évfolyamon 8 osztállyal és 2 tanulócsoporttal működik.
4. Beszámoló a Samufalvi Óvoda és Bölcsőde előző évi munkájáról
A képviselő-testület a Samufalvi Óvoda és Bölcsőde előző évi munkájáról készült beszámolót elfogadta.
5. A Samufalvi Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosítása
A képviselő-testület a Samufalvi Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratát módosította, valamint
az óvodai csoportokban a törvényben meghatározott maximális létszám 10 százalékos
túllépését engedélyezte.
6. A Településrendezési Terv módosítása
A képviselő-testület döntött a Szabályozási Terv és Szerkezeti Terv módosítási szándékáról.
Az előzetes szakhatósági véleményezéshez a következő koncepciót alkotta:
6.1. Korlátozott mezőgazdasági terület átminősítése Má1-ről részben beépíthető mezőgazdasági területté a lakóterület (Sólyom u.) és a baji közigazgatási határ közti háromszögben.
(064/9-től 064/13-ig).
6.2. A volt sportpálya és amelletti terület átminősítése Má1-ről részben beépíthető mezőgazdasági területté. (079/7 és 085 hrsz.).
6.3. A golfpályával határos 0129/1 és 0129/2 hrsz. telkek áttervezése erdőről különleges
golfpálya területre .
6.4. A 1913-1920 hrsz. telekcsoport áttervezése mezőgazdasági területről különleges
lovas-idegenforgalmi területre. A biológiai aktivitás egyenleg függvényében az 1945 és
1948 hrsz. telkek áttervezése kertről erdőre.
6.5. A HÉSZ-ben előírások korrigálása lakossági igények megvizsgálásával.
6.6. A módosítások költségeit az érdekeltek finanszírozzák háromoldalú szerződések
keretében.
7. A Pátria Faluközösségi Egyesület támogatása
A képviselő-testület a Pátria Faluközösségi Egyesületet 2011. évre 200 000 forint összeggel
támogatja.
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8. A 2011. II. félévi bizottsági munkatervek elfogadása
A képviselő-testület a Pénzügyi- és Gazdasági Bizottság, a Településfejlesztési- és Környezetvédelmi Bizottság, a Szociális- és Egészségügyi Bizottság, valamint a Kulturális- és
Nemzetiségi Bizottság II. félévi munkatervét elfogadta.
9. Búcsú megrendezésének támogatása
A 2011. évi községi búcsú megrendezése céljából külön megállapított feltételekkel megállapodást kíván kötni Sipos Lászlóné vállalkozóval a Tanács utcai közterület használatára
vonatkozóan.
10. Döntés a 091 hrsz. csapadékvíz elvezető árok használatba adásáról
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy készítsen elő az önkormányzati kezelésű
külterületi csapadékvíz-elvezető árkok tisztításával, karbantartásával kapcsolatos szerződést
a Komáromi Vízi Társulással.
11. A Skála-térségi kerékpárút előkészítése
A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert a Skála-térségi kerékpárúttal kapcsolatos
előkészítő munkák elvégzésére (kisajátítási terv megrendelése, tárgyalás az érintett ingatlan
tulajdonosokkal, ajánlati ár kiküldése, kisajátítási eljárás kezdeményezése szükség szerint,
a főút ingatlanából a szükséges terület megkérése az államtól).
12. A 2011. évi fejlesztési tartalékon belüli átcsoportosítások
A képviselő-testület a fejlesztési tartalék átcsoportosítását az előterjesztés szerinti módosításokkal elfogadta.
13. Az étkezési térítési díjakról szóló rendelet módosítása
A képviselő testület a térítési díjakat a Kormányhivatal útmutatása alapján, nettó módon
határozta meg, egyúttal módosította az erről szóló korábbi (2/2009. (III.13.) rendeletet a
10/2011. (VI.24.) rendelettel.
14. Belterületi csapadékvíz elvezetési pályázat előkészítéséhez kapcsolódó döntés
A képviselő-testület megbízta a ROCKBAU Építőipari és Kereskedelmi Kft-t, hogy az árajánlat szerinti összegért – bruttó 1 875 000 forintért – készítse el az árajánlatban foglaltak
szerinti vízjogi engedélyezési tervet, összesen 4680 fm hosszban.
15. Folyószámla hitel lemondása
A képviselő-testület a 2010. július 15-én kelt 30 000 000 forint összegű lejárt folyószámla
hitel-szerződést nem kívánja meghosszabbítani.
16. Sportcsarnok gondnoki szerződés megkötése
A képviselő-testület továbbra is megbízta, ezúttal határozatlan időre Gombás Csaba Ferencet heti 20 órában, 3 hónapos felmondási idővel a sportcsarnok gondnoki feladatokkal.
17. Díszpolgári cím és emlékplakett odaítélése
A képviselő-testület 2011. évben Díszpolgári címet Magyar Istvánné részére, Vértesszőlősért Emlékplakettet Polgárfi István részére adományoz. Az elismerések átadására az
augusztus 20-i ünnepségen kerül majd sor.
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Önkormányzati építési telkek
iránti igény felmérése
Településünkön a rendszerváltozás
óta folyamatosan problémát jelent,
hogy az önkormányzat nem jutott jelentős földtulajdonhoz, így az elmúlt
két évtizedben gyakorlatilag nem volt
lehetősége sem építési, sem ipari, kereskedelmi telkek alakítására.
Ezért nem volt lehetséges helyi vállalkozóink számára kedvezményes áron
telkek értékesítésére, sem pedig fiataljaink családalapítás utáni első otthon
teremtéséhez építési telekhez való jutás
támogatásával. Ezúton szeretnénk az
igényeket felmérni, hogy milyen lakossági hajlandóság van esetlegesen az

önkormányzattól kedvezményes áron
építési telkek vásárlására a következő
feltételekkel:
• 40 év alatti életkor.
• A házaspár/élettársak minimum
egyike vértesszőlősi állandó lakhellyel
rendelkezik legalább 5 éve.
• Vállalják a telek beépítését 4 éven
belül.
• Vállalják a telek elidegenítési tilalmát
10 évre.
Kérjük, amennyiben érdeklődnek a
lehetőség iránt, 2011. augusztus 15-ig
jelezzék a polg.hivatal@vertesszolos.hu
e-mail címre.

In memoriam Németh Ferenc
Június utolsó hetében szomorú hírt
kaptunk; 28-án, 75 éves korában elhunyt Németh Ferenc, aki 2002-2006.
között önkormányzati képviselő volt.
A szlovákiai Izsán, zsellér családban született,
géplakatos lett, különböző
munkahelyeken
dolgozott, 1957 márciusától a Megyei Rendőrfőkapitányság állományában. Munka mellett
elvégezte a Rendőrtiszti
Akadémiát,
1989-ben
rendőr őrnagyként vonult nyugdíjba. A közösségért mindig tettre kész
volt. A rendszerváltás
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előtt – társadalmi munkában – településünk megbetegedett tanácselnökét
helyettesítette. 2002-től egy cikluson
át önkormányzati képviselő volt, ahol
főleg korosztálya problémáit igyekezett felvetni, megoldani.
Alapító tagja és elnökhelyettese volt a helyi
Polgárőr Egyesületnek
és korábban a Nyugdíjas Klub vezetőségében is jelentős szerepet vállalt. Vértesszőlős
Község Önkormányzati
Képviselő-testülete
őszinte részvétét fejezi
ki ez úton is a gyászoló
családnak.
Emlékét megőrizzük.

Felújítás
A szíves adományoknak és felajánlásoknak köszönhetően, valamint a soksok szervezés és hosszas egyeztetések
után a napokban végre elkezdhettük a
vértesszőlősi Rk. Kisboldogasszony
Plébániatemplom toronysisakjának felújítását.
Az évszázados ácsszerkezet, mely feltehetően az
1878-as nagy tűzvész után
készülhetett végleg elfáradt. A 20. század végén, a
80-as évek elején végeztek
rajta állagmegóvási munkákat, szerkezeti megerősítést,
majd új horganylemezzel borították, de mára már menthetetlen állapotba került.
A falu lakosságának ös�szefogásával, anyagi támogatásával most teljesen új
ácsszerkezet készül az egyik legkeményebb fenyőfajtából, a borovi fenyőből,
amelyet vörösrézlemezzel fedünk. A tetejére egy új, szintén vörösrézből készült
24 karátos aranyfüstlemezzel borított,
közel két méteres kereszt kerül, amely a
rézlemez patinásodása után még évtizedekig ragyog majd.
A kivitelezést az országosan elismert
ráckevei mester, Ócsai Sándor végzi.
Többek között az ő munkáját dicséri a

tatai kéttornyú Szent Kereszt és a református templom, a várgesztesi katolikus,
valamint a ráckevei katolikus és református templomok.
A régi toronysisakot augusztus 1-jén,
hétfőn daru segítségével emeltük le. Ezután egy kis hajlásszögű ideiglenes védőtető került a toronyra.
A régi toronysisak a
méretvételek után elbontásra kerül, ami után
megkezdődik a régivel
teljesen megegyező új
sisak ácsolása. Mindez
a templom előtti elkerített
téren történik, melynek
éjjel-nappali távfelügyeletes őrzését a tatai Derik
Hungária Kft. vállalta el
térítésmentesen, támogatva ezzel a templom
felújítását. Köszönet érte!
A templom természetesen látogatható a szentmisék és egyéb szertartások
alkalmával, de a mester napközben is
szeretettel várja a kíváncsi szemeket és
érdeklődőket.
Az új toronysisak reményeink szerint
búcsúra készül el és felemelése is ekkora várható.
Isten áldja meg munkánkat!
• Horváth Sándor • Szamos Boglárka
• Tóth Béla • Zachara Norbert

A Vértesszőlősi Sportegyesület Mazsorett Szakosztálya
2011. szeptember 11-én 9.00 órától

kezdő csoportot indít 6 éves kortól.

Várunk minden olyan jelentkezőt aki kedvet érez egy kis tánchoz,
mozgáshoz és szeretne egy jó közösséghez tartozni.
További információ: Bedei Sarolta 06 30 411 5799 telefonszámon
vagy a www.vsemazsorett.gportal.hu oldalon.
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Vigyázat! Trükkös elkövetők!
Megyénkben továbbra is nagy számban fordulnak elő ún. trükkös lopások, amelynek során az elkövetők
valamilyen hamis indokkal kopogtatnak az általában egyedül élő idősek ajtaján, és figyelmüket elterelve
szerzik meg pénzüket, értékeiket.
Módszereik tárháza igen széles, és
időről időre újabb - és újabb történeteket találnak ki, hogy az idősek bizalmába férkőzzenek. A következőkben a
leggyakoribb elkövetési módokat mutatjuk be, kiegészítve a legújabb trükkökkel. Ezután megtudhatják, hogyan
előzhetik meg, hogy Önök is áldozattá
váljanak.

Elkövetési módok:
1. Szolgáltató emberének adja ki
magát: Az elkövető túlfizetésre hivatkozva (gáz, vízművek) 10.000. forintot
fizetne vissza, de csak 20.000 Ft-os
bankjegye van. Megkéri, hogy váltsa
fel, így megtudhatja, hogy hol tartja a
pénzét. Ezután a figyelmét elterelve (pl.
kér egy pohár vizet) ellopja a megtakarított pénzét.
2. Rosszullét színlelése: Ez esetben az elkövetők általában ketten
„dolgoznak”. Míg az egyik rosszullétet
színlelve bejut a lakásba – elterelve ezzel az idős ember figyelmét -, addig a
másik besurran, és magához veszi a
nyugdíjat.
3. Unoka – trükk: Az idegen arra
hivatkozik, hogy az unokájától hozott
pénzt, de a nagy címletű pénzt fel kell
váltani. A trükk hasonló, mint az 1.
esetben, csak a történet más.
4. Faárusok: Nagy mennyiségű fa kifizetése után az elkövetők csak annak
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töredékét szállítják le. Más esetekben,
míg az egyik elkövető megköti az üzletet – ezzel elterelve az idős figyelmét –,
a másik a lakásba besurranva eltulajdonítja a megtakarított pénzt.
5. Az elkövető a szociális munkásnak vagy a Máltai Szeretetszolgálat
munkatársának kiadva magát jut be
a nyugdíjas lakásába.
6. Egészségügyi dolgozó: Az ismeretlen azt állítja, hogy az idős háziorvosa küldte, és kedvezményesen eladásra kínál egy olyan eszközt, amely segít
betegsége gyógyításában. A több tízezer forintért megvásárolt termékről
később kiderül, hogy az egészségügyi
problémák gyógyítására alkalmatlan,
olcsó készülék.

Mit tehetünk?
– Soha ne engedjen be idegent a lakásába.
– Ajtónyitás előtt győződjön meg
róla (lánccal vagy optikai kitekintővel),
hogy ki áll az ajtaja előtt.
– A lakást, a kaput akkor is tartsák
zárva, ha otthon tartózkodnak.
– Ne beszéljen idegenek előtt a magánügyeiről (mikor érkezik a nyugdíj,
mikor nincs otthon, hány unokája van,
stb.)
– Mindig legyen gyanakvó, ha idegenek csöngetnek be Önhöz.
– A hivatalos személyektől is minden
esetben kérje igazolványukat.
– Szomszédaival segítsék egymást,
figyeljenek egymásra, ha idegen jelenik meg, kérdezzék meg, mit akar.
– Ha idegen próbál bejutni a lakásába valamilyen ürüggyel, jegyezze meg
személyleírásukat, gépkocsijuk rendszámát

– Értékeiket, pénzüket ne tartsák a
lakásban. A trükkös tolvajok nagyon jól
ismerik a jól bevált „rejtekhelyeket”
– Ha pénzét mégis otthon tartja,
használjon számkódos széfet, idegen
előtt ne vegye elő a félretett pénzét.
A Bűnmegelőzési Osztály továbbra is
várja a nyugdíjasklubok jelentkezését a
bűnmegelőzési módszereket bemutató előadásra!

Elérhetőségeink:
Tel: 06 34 517 755
E-mail:
csonkaneha@komarom.police.hu
Csonkáné Huszár Anita
r. alezredes osztályvezető
Komárom-Esztergom Megyei
Rendőr-főkapitányság
Bűnmegelőzési Osztály

Sport
Gyorsasági
görkorcsolya
Európa
Kupa forduló volt Tatabányán, melyet
a Tatabányai Diákkorcsolyázó egyesület rendezett július 1–3. között.
A versenyen 16 ország 250 versenyzője
vett részt. Közöttük volt öt vértesszőlősi versenyző is, akik nagyon szép eredményeket értek el. Junior A korcsoport
Gengeliczky Donát, aki rövidtáv 8. és
hosszútáv 8. helyezést ért el. Junior B
korcsoport Gengeliczky Domokos 7. és
11. helyezést ért el. Junior C korcsoport
Frecska Péter 4. helyezést ért el, amelyben a legtöbb versenyző szerepelt. Junior F korcsoportban Gengeliczky Dorot�tya szintén a 4. helyezést érte el. Szintén
vértesszőlősi
versenyző
Szatmári Nikoletta, aki sérülés miatt nem indulhatott a
versenyen. Felnőtt férfi váltó
versenyen Magyarország 3.
helyezést ért el melynek csapat tagja volt Gengeliczky
Donát is. Junior B férfi csapat versenyen 2. lett Magyarország, melynek csapat tagja volt Gengeliczky
Domokos. Junior C-D váltó
versenyen Magyarország 2.
lett, melyben Frecska Péter

is csapattag volt. Végül Junior E-F női
korcsoportban Magyarország a harmadik helyet szerezte meg
melynek csapattagja volt
Gengeliczky Dorka.
Nagyon színvonalas versenyt láthattak a nézők,
akik szintén szép számmal
voltak. Szeretnénk köszönetünket kifejezni a Vértesszőlősi Önkormányzatnak és
a Pátria Faluközösségnek,
hogy a mobil WC-t ingyenesen biztosították nekünk a
versenyre.
Frecska Gáborné
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Nyereményjáték!!!
Óvja Ön is környezetét e-számla
használatával Az Északdunántúli
Vízmű Zrt. új szolgáltatással bővíti
tevékenységét
Az Északdunántúli Vízmű Zrt., mint Komárom-Esztergom Megye legnagyobb
környezetvédelmi szolgáltatója, kiemelt
figyelmet fordít arra, hogy fogyasztóit
ösztönözze a környezetvédelemre, hogy
felhívja figyelmüket a vízkincs védelmére,
a környezet megóvására.
Teszi ezt azért, mert tisztában van azzal, hogy egy tonna papír elkészítéséhez
– a papír minőségétől függően – kb. 1,7
tonna élőfa kivágására van szükség, ami
nagyjából 6 db teljesen kifejlett lucfenyőt
jelent. Tudatában van annak, hogy ez a
pusztítás nem csak az erdei állat és növényvilág drámai pusztulását eredményezi, hanem bolygónk oxigénháztartását is kedvezőtlenül befolyásolja, ami
fokozza az üvegházhatást.
Az ÉDV Zrt. 2011 júniusától bevezeti
e-számla szolgáltatását, amely – reményei szerint – a következő években felváltja és háttérbe szorítja a papíralapú
számlákat.
• Az elektronikus számlát nem kell kinyomtatni, így megtakarítjuk a papír és
a nyomtatás költségeit. Az előállítással
kapcsolatos kiadások mellett teljes mértékben megszabadulunk a boríték- és
postaköltségektől. Elektronikus számlá-

ra történő váltással Ön megkíméli környezetét.
• Az elektronikus számla fontos tulajdonsága, hogy minden egyes példánya
eredetinek és hitelesnek tekintendő. Így
az elektronikus számla alkalmazásával
nincs szükség hiteles számlamásolatok
készítésére a bizonylat elvesztése esetén, mivel azt tetszőleges mennyiségben
sokszorosíthatja.
• Az elektronikus számlák a párhuzamos tárolási rendszernek köszönhetően
nem vesznek el, vagy sérülnek meg. Bármikor, pár gombnyomással akár évekre
visszamenőleg is másodpercek alatt
visszakereshetők. Nem lesz többé elveszett számlája!
Az Északdunántúli Vízmű Zrt., valamint a Számlaközpont Gazdaságfejlesztő Iroda Kft. nyereményjátékot hirdet az e-számlára regisztrálók között.
A július 1 és 31., valamint az augusztus 1 és 31. között regisztráló fogyasztók
között kisorsolásra kerül mindkét hónapban 1 db netbook, 1 db kerti medence,
valamint 2 db tömlőkocsi készlet. A nyereményjáték sorsolására 2011. szeptember 12-én, közjegyző jelenlétében kerül
sor Tatabányán.
Bővebb információ, valamint regisztráció a szolgáltatásra a www.edvrt.hu
honlapon. Ne tétovázzon, óvja Ön is környezetét, váltson e-számlára!
Az Önök szolgáltatója:
Északdunántúli Vízmű Zrt.

„Adj vért és ments meg három életet!”

Véradás
Ismét véradásra hívjuk a község lakóit a Vértesszőlősi Művelődési Házba!
Augusztus 8-án, 15.00–18.00 óra között fogadják az önkénteseket a Vöröskereszt munkatársai. Beteg embertársaink nevében kérjük Önöket
vegyenek részt véradó napunkon.

Általános tájékoztató a véradásról
• A véradás az a segítségnyújtás, amikor önkéntesen, saját vérünkből csekély
mennyiséget más személy számára felajánlunk úgy, hogy az alkalmas legyen a
beteg gyógyítására.
• Véradó lehet mindenki, aki egészséges betöltötte a 18. életévét, de még nincs
65 éves, a testsúlya meghaladja az 50 kg.
• A nők évente háromszor, a férfiak
évente ötször adhatnak vért.
• Két véradás között minimum 56 napnak kell eltelnie
• A véradás alkalmával steril vérvételi
zsákba, egyszer használatos tű segítségével 4,5 deciliter teljes vért vesznek le
(egy egység/1E), és egy keveset a vizsgálathoz mintacsövekbe
• A véradás 30-45 percet vesz igénybe,
adatfelvétellel és kivizsgálással együtt.
• Fontos a véradás előtti folyadék
fogyasztás mely segít a véradás alkalmával levett plazma pótlásában és, ha
megfelelő mennyiségű folyadék van a
szervezetben az erek teltebbek, a véna
jobban látható, gyorsabb a vérvétel.
• A vér sejteket, (vörös és fehérvérsejt,
vérlemezkék) és plazmát tartalmaz, mely
a vér folyékony része.

• „Adj vért és ments meg három életet!” A levett vérből vörösvérsejt-koncentrátum, plazmakészítmények és
vérlemezke-koncentrátum készül, így
egy egység teljes vér 3 beteg életén segíthet.
• Véradás = Szűrővizsgálat  A véradás
után a mintacsövekbe levett vért minden
alkalommal kivizsgálják függetlenül attól, hogy a véradó hányszor adott vért.
A kötelező tesztek a HIV, Hepatitisz-B,
Hepatitsz-C, szifilisz kimutatás és a vércsoport meghatározás.

A véradás menete
1. Ön megadja személyi adatait a nyilvántartáshoz, kitölt egy kérdőívet egészségügyi állapotáról. Az adatfelvételhez
a személyi igazolványra és TAJ kártyára
feltétlenül szükség van. (Figyelem! Csak
az eredeti TAJ-kártya fogadható el, fénymásolat nem!)
2. Külföldi állampolgár esetén útlevél
és magyar TAJ kártya szükséges (Figyelem! Csak az eredeti TAJ-kártya fogadható el, fénymásolat nem!).
3. Elfogyaszt egy-két pohár teát, hogy
a leadandó folyadékot előre pótolja szerveztében.
4. Laboratóriumi és orvosi kivizsgálás
következik.
5. Kényelmesen elhelyezkedik a vérvételi ágyon. A steril vérvételi zsákba 5 perc
alatt leveszik a vért. Még 5 perc pihenő!
Önzetlen segítségét minden beteg nevében köszönjük!
Magyar Vöröskereszt Komárom-Esztergom megyei
Szervezet – Vértesszőlősi Alapszervezet

• A kiadványt szerkeszti: A „Vértesszõlõsi Hírmondó” szerkesztõsége • Kiadja: Vértesszõlõs, Polgármesteri
Hivatal 1000 példányban • A kiadásért felelõs: Vértesszőlős Község Önkormányzata
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Veszettség oltási akció!*

Hirdessen
!
a Hírmondóban

*A következő 300, veszettség elleni védőoltás beadására!

A veszettség oltás ára:

1200 Ft

Kombinált oltás esetén

1000 Ft

(a kombinált oltás árán felül)
• Az akció regisztrációhoz kötött, és abban
csak a rendelőbe behozott kutyák és
macskák vehetnek részt.
• Az akciós ár tartalmazza a féreghajtót**
és a kisállat egészségügyi könyv (oltási
könyv) első kiállításának árát.
• Az akciós ár nem tartalmazza az elveszett
vagy megrongálódott kisállat
egészségügyi könyv pótlásának díját.
• Az akció más kedvezménnyel nem
vonható össze.

Tájékoztatom, hogy a rendelőmben
a védőoltásokon túl az alábbi
szolgáltatásokkal várom Önt:
• belgyógyászati, sebészeti, szülészeti
ambuláns ellátás;
• műszeres diagnosztika: ultrahang, EK,
Röntgen;
• mikrochipes állatazonosítás,
nemzetközi regisztráció;
• Európai Uniós állatútlevél;
• éjszakai sürgősségi ellátás;
• mintavétel laboratóriumi vizsgálatokhoz;
• gazdasági haszonállatok háztáji és telepi
ellátása;
• állatvédelmi, járványvédelmi és
állategészségügyi szaktanácsadás.
• Kérésére házhoz megyek. A kiszállási
díj Vértesszőlősön, Tata-Tóvárosban és
Tatabánya-Kertvárosban ingyenes.

2010. július 1-jétől a Hírmondó
hirdetési díjai a következők:

A/5 egész oldal:
6000 Ft + ÁFA
A/5 fél oldal:
3600 Ft + ÁFA
A/5 negyed oldal:
2400 Ft + ÁFA
Az utolsó oldalon megjelentetni
kívánt hirdetésekre 50 százalékos
felárat számolunk fel.
A hirdetések díját
A Polgármesteri hivAtAl
gAzdAsági ügyintézőjénél kell rendezni.

Z-SZER Kft.

** Az akcióban szereplő féreghajtó helyett kedvezményes áron
vásárolhat speciális igényeknek is megfelelő kombinált készítményeket.

Állategészségház
Á
Vértesszőlős

RENDELÉSI IDŐ:
Hétfőn, szerdán és pénteken:

17.00–18.00 óra
Ügyelet:
Minden nap: 20.00–6.00 óráig
Bejelentkezés szükséges!

14

dr. Keleti Zoltán
igaz
igazgatási
azga
gatási és já
járványügyi szakállatorvos
2837 Vértesszőlős, Szabadság telep 1974.
Telefon: (34) 719 000; (30) 555 3145
E-mail: allategeszseghaz@gmail.com
www.allategeszseghaz.hu

Fizetett hirdetések. A hirdetések tartalmáért nem vállalunk felelősséget!

Vértesszőlős

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aktív hatóanyagú PARABEN-mentes magyar bio termékek
Ingyenes állapotfelmérés, tanácsadás
Tisztító és kényeztető arc és dekoltázsos arckezelések
Aromaterápiás ózonos bőrpuhítás
Gyémántfejes mikrodermabrázió (bőrcsiszolás)
Hydroabrázió (bőrcsiszolás érzékeny bőrre)
Tű nélküli mezoterápia (fájdalommentes
sejtszintű hatóanyag bevitel)
A világ vezető allergiamentes végleges szőrtelenítő módszere
Tartós szemöldök, szempillafestés
Steril gyantázás
Alkalmi, esküvői sminkek
Bõrújjáépítõ, nagyon erõs regeneráló
ÚJ! csiganyál kezelés problémás bõrre
Bio botox kígyóméreg ránctalanító kezelés
ÚJ! (Technology Award díj-2006-Svájc)

Bejelentkezés:

06 20 80 283 08

FEHÉR-K ALI ILDIKÓ kozmetikus
okidli@feherszalon.eu • www.feherszalon.eu

Cím: Vértesszőlős, Árpád u. 10.

Víz-, gáz-,
fűtés-, és
villanyszerelés
DUGULÁSELHÁRÍTÁS
06 30 462 6946
Zachara Szilveszter
06 30 276 8557
Zachara Norbert
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Elérhetőségünk: 2800 Tatabánya, Győri út 7-9.

Vértes Center Bevásárlóközpont, földszint (akváriumoknál).
Telefon: 34/510-676, 34/510-677 • Fax: 34/510-675
Mobil: 30/696-6799, 30/696-6798, 30/6789-755
Nyitva tartás: Hétfő–szombat: 9.00–20.00, vasárnap: 9.00–18.00 óráig
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